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MODALIDADE SEMIPRESENCIAL

1.O que são disciplinas oferecidas na modalidade semipresencial?
Pautada  na  Portaria  MEC  1.134  de  10/10/2016,  apresentamos  a  modalidade

semipresencial onde as disciplinas ministradas serão trabalhadas com suporte de tecnologia de
comunicação tais como site, fórum e e-mail.

O dinamismo da vida atual,  caracterizado pela crescente evolução da tecnologia e dos
meios de informação e comunicação, exige que o indivíduo esteja sempre atualizado e preparado
para enfrentar novos desafios.

O aluno aprende a ter autonomia sobre seu conhecimento. As disciplinas na modalidade
semipresencial poderão ser oferecidas desde que não ultrapassem 20% da carga horária total do
curso.

2.Por que uma disciplina semipresencial vale 3 créditos (66h)?
As disciplinas ministradas na modalidade semipresencial valem 3 créditos, pelo fato de seu

conteúdo programático corresponder a 3 tempos de aulas semanais.  Portanto, o aluno deverá
dedicar  no  mínimo  3  horas  semanais  no  desenvolvimento  de  sua  autoaprendizagem  nesta
modalidade, através da Técnica de Aprendizagem “Aprender a Aprender”.

3.Como proceder se o meu nome não estiver  na pauta,  mas em meu horário constar a
disciplina semipresencial?

O aluno deverá procurar a CAD (Central de Atendimento ao Discente) para que sejam feitas
as verificações junto a Secretaria.

4.Como proceder se o meu nome não estiver na pauta, nem a disciplina semipresencial
estiver em meu horário acadêmico?

O aluno deverá procurar a CAD (Central de Atendimento ao Discente) para que sejam feitas
as verificações junto a Secretaria.

CRONOGRAMA

1.Para que serve o Cronograma?
O cronograma serve para que o aluno verifique a atividade que deverá participar. Nele é

especificado  o  local,  e  a  data  de  cada  atividade.  Está  disponível  para  consulta  no  site  das
semipresenciais e no mural.
Nele consta, por exemplo, o período (semana) em que ocorrerão as avaliações NTI, NPC e NEF.
Todas as avaliações serão presenciais e serão no dia da semana de sua aula semipresencial,
respeitando-se o horário da aula e a sala, de acordo com seu horário acadêmico. Portanto, se
você está matriculado em uma disciplina semipresencial na quarta-feira a noite, no terceiro tempo,
sala 500, na semana especificada no cronograma para realizar a avaliação você deverá respeitar
exatamente o que consta em seu horário acadêmico.

2.Podem ocorrer mudanças no cronograma relacionadas as datas das avaliações e outras
atividades?

Sim. A comunicação das alterações realizadas sempre são feitas através de nosso mural,
na página das disciplinas semipresenciais  www.simonsen.br/semipresencial e pelos e-mails de
nossos alunos.
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3. Quando será a próxima aula (na sala)?
Não haverá aula em sala de aula. As atividades e os respectivos esclarecimentos referentes ao
conteúdo da disciplina serão através do Fórum.
O  aluno  tem  a  obrigação  de  comparecer  presencialmente  às  avaliações,  conforme
determinado  no  cronograma.  As  avaliações  ocorrerão  no  dia  da  semana  de  sua  aula
semipresencial, respeitando-se o horário da aula e a sala, de acordo com seu horário acadêmico.
Portanto, se você está matriculado em uma disciplina semipresencial na quarta-feira a noite, no
terceiro tempo, sala 500, na semana especificada no cronograma para realizar a avaliação você
deverá respeitar exatamente o que consta em seu horário acadêmico.

4. Todos os encontros presenciais serão no auditório?
Não.  O aluno deverá respeitar  o que consta em seu horário acadêmico para  comparecer  às
Avaliações. Qualquer alteração será comunicada.

FÓRUM

1. Estou com dificuldades para acessar o Fórum, o que devo fazer?
Caso necessite de orientações para acessar o Fórum, baixar o material didático (apostila),

enviar  e-mail,  compareça a  um dos laboratórios  de informática  disponível  para  uso e solicite
orientação ao monitor presente.

O aluno também poderá esclarecer suas dúvidas acessando o "Tutorial de uso do site"
disponível no link "informações" na página www.simonsen.br/semipresencial.

2. Os assuntos abordados no Fórum constam na apostila?
Os assuntos abordados no Fórum serão baseados na apostila da respectiva disciplina, contudo o
professor poderá enriquecer o conteúdo debatido neste ambiente indicando outras fontes para
serem estudadas, como por exemplo vídeos, artigos etc., dessa forma é aconselhável que o aluno
acesse  e  participe  dos  debates  no  Fórum  já  que  nas  avaliações  também  serão  abordadas
questões debatidas no Fórum. 

3. O acesso ao Fórum computa frequência?
Não. O acesso ao fórum não é obrigatório, mas aconselhável,  pois o professor poderá utilizar
questionamentos discutidos no fórum nas avaliações.

4. Perdi  a primeira atividade do fórum, posso comenta-la posteriormente ou só poderei
comentar a que está em questão na semana?
Sim. Caso o aluno ainda tenha dúvidas relacionadas ao conteúdo de atividades passadas, poderá
perguntar  a  qualquer  momento.  Lembrando  que  o  professor/tutor  responderá  ao  Fórum toda
Segunda-feira, Quarta-feira e Sexta-feira.

5. As atividades propostas no fórum valem nota?
Não. Contudo é aconselhável que o aluno acesse e participe dos debates no Fórum já que nas
avaliações também serão abordadas questões debatidas no Fórum. 

6. Posso acessar o Fórum a qualquer momento? 
Sim. 

7. Em quanto tempo minha dúvida será respondida no fórum?
O professor/tutor acessa o Fórum toda segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira para responder
aos questionamentos dos alunos e esclarecer dúvidas.
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AVALIAÇÕES

1.Como serão as avaliações?
Tanto a NTI quanto a NPC e a NEF  serão presenciais e ocorrerão de acordo com o

cronograma,  respeitando  o  dia  da  semana,  horário  e  sala  de  aula  que  consta  no  horário
acadêmico do aluno. 

As  avaliações  das  disciplinas  na  modalidade  semipresencial  serão  objetivas  e  com
consulta a respectiva apostila. As respostas deverão ser marcadas no cartão resposta. Ao término
da  avaliação,  o  aluno  poderá  levar  a  folha  de  avaliação,  contudo  deverá  entregar  o  cartão
resposta devidamente preenchido.

Questões  abordadas  durante  o  debate  no  Fórum  da  disciplina  serão  abordadas  nas
avaliações.

É de inteira responsabilidade do aluno o preenchimento correto do cartão resposta com
todos os seus dados: matrícula, nome completo, nome da disciplina etc. 

A resposta assinalada no cartão deverá ser preenchida por completo com caneta azul ou
preta para que não haja erros na leitura do mesmo.
Nesta modalidade não haverá vista de prova.

As avaliações  de  NPC e  NTI  cada  uma delas  valerá  10,0  pontos.  Caso  o  aluno  não
consiga atingir o mínimo de15,0 pontos com a soma da NPC e a NTI, precisará fazer a NEF (nota
de exame final) que valerá 10,0 pontos.

2. Quais são as datas avaliações (NTI, NPC e NEF)? 
As  avaliações  ocorrerão  conforme  as  datas  especificadas  no  cronograma.  Todas  as
avaliações  serão  presenciais e  ocorrerão  no  dia  da  semana  de  sua  aula  semipresencial,
respeitando-se o horário da aula e a sala, de acordo com seu horário acadêmico. Portanto, se
você está matriculado em uma disciplina semipresencial na quarta-feira a noite, no terceiro tempo,
sala 500, na semana especificada no cronograma para realizar a avaliação você deverá respeitar
exatamente o que consta em seu horário acadêmico.

3.Em qual conteúdo será baseada cada avaliação?
 Apostila da disciplina

NTI será baseada na primeira unidade da apostila (capítulos de 1 a 8)
NPC será baseada na segunda unidade da apostila (capítulos de 9 a 16)
NEF será baseada nas duas unidades da apostila (capítulos de 1 a 16)

 Assuntos debatidos no fórum
 Material Complementar do fórum

4.Posso fazer prova em outra turma embora seja o mesmo professor e disciplina?
Não.  Cada  turma  possui  sua  própria  pauta.  As  provas  feitas  por  alunos  de  turmas

diferentes não serão corrigidas, nem devolvidas. O aluno terá que solicitar segunda chamada.

5.É possível emprestar o material de consulta para outro aluno?
Não. O material de consulta é de uso pessoal, NÃO SERÁ PERMITIDO O EMPRÉSTIMO

DURANTE A PROVA, NEM O USO DE APARELHOS ELETRO/ELETRÔNICOS.

6.Qual fonte de consulta é permitida em sala para a realização da prova?
Somente  apostila  impressa  das  disciplinas  semipresenciais  e  o  material  complementar

disponibilizado  pelo  professor/tutor  no Fórum.  NÃO SERÁ PERMITIDO O EMPRÉSTIMO DO
MATERIAL DURANTE A PROVA, NEM O USO DE APARELHOS ELETRO/ELETRÔNICOS.

7.Caso eu  tenha esquecido de  colocar  nome e  matrícula  no cartão  resposta,  pode ser
verificada minha presença pela assinatura da pauta de presença de prova?
A presença sim, contudo não haverá como identificar a quem pertence a avaliação e a nota não
será lançada já que as avaliações das disciplinas na modalidade semipresencial serão objetivas e
com consulta a respectiva apostila. 
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8.Como solicito retificação de notas referente ao semestre anterior?
A  solicitação  de  retificação  de  notas  deverá  ser  feita  via  protocolo  até  72h  após  o

lançamento da nota. Após este prazo, será mantida a nota do boletim. 

9.Perdi a prova de NTI, como poderei recuperá-la?
De acordo com o Conselho  de Ensino,  Portaria  CE nº2,  de 11 de Julho de 2011,  foi

extinguida a realização de 2ª chamada de NTI. Poderá realizar NPC e NEF respectivamente para
completar os 15 pontos mínimos para a aprovação.

10.Perdi a prova de NPC, como poderei recuperá-la?
Poderá realizar  a NEF ou  solicitar  a segunda chamada de NPC, através da secretaria

online, dentro do prazo estipulado. O prazo de solicitação será divulgado. A segunda chamada
terá a realização no mesmo turno,  dia da semana,  tempo de aula  e sala  em que cursa sua
disciplina semipresencial, mas em data a ser definida e divulgada conforme o cronograma. 

11.Perdi a prova de NEF, como poderei recuperá-la?
Poderá solicitar a segunda chamada de NEF, através da secretaria online, dentro do prazo

estipulado.  O prazo de solicitação será divulgado.   A segunda chamada terá a realização no
mesmo turno, dia da semana, tempo de aula e sala em que cursa sua disciplina semipresencial,
mas em data a ser definida e divulgada conforme cronograma. 

12. Haverá trabalho em grupo para as avaliações na modalidade semipresencial?
Não. 

COMO ESCLARECER DÚVIDAS

1.Onde  posso  esclarecer  minhas  dúvidas  sobre  o  conteúdo  da(s)  disciplina(s)  na
modalidade semipresencial que estou matriculado?

Para esclarecimento de dúvidas relacionadas ao conteúdo da disciplina o aluno deverá
acessar o Fórum da disciplina na qual está matriculado e enviar sua dúvida ao professor/tutor. No
Fórum não serão respondidas dúvidas que não sejam relacionadas ao conteúdo da disciplina.

2. Com quem posso obter informações na faculdade presencialmente?
É  aconselhável  que  antes  você  acesse  o  link  “Dúvidas”  na  página
www.simonsen.br/semipresencial pois  lá  poderão  ser  esclarecidos  muitos  dos  seus
questionamentos. Se verificar que a resposta para sua dúvida ainda não está disponível você
poderá utilizar o canal “Fale Conosco” no site: www.simonsen.br/semipresencial. Se mesmo assim
ainda não conseguir obter o esclarecimento necessário, poderá comparecer a CAD, localizada no
pátio da instituição.

3.  Como  posso  esclarecer  minhas  dúvidas  administrativas  sobre  a  modalidade
semipresencial?
Para esclarecer dúvidas que não sejam relacionadas ao conteúdo da disciplina, o aluno deverá
utilizar o canal “Fale Conosco” disponível na página www.simonsen.br/semipresencial.

4.Como falar com a Coordenação das disciplinas semipresenciais?
O  aluno  deverá  utilizar  o  canal  “Fale  Conosco”  disponível  no  endereço
www.simonsen.br/semipresencial e explicar de maneira detalhada o assunto que deseja tratar.
Dessa  forma,  a  questão  será  analisada  e,  sendo  o  caso,  o  agendamento  será  marcado  e
informado através do e-mail. 
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ENCONTRO  PRESENCIAL PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS

1.Sou obrigado a comparecer ao encontro de esclarecimento de dúvidas que ocorrerá no
sábado?

Não. Esse encontro é opcional aos alunos que não conseguirem esclarecer todas as suas
dúvidas utilizando o Fórum. 

2.Receberei falta se não comparecer ao encontro de sábado?
Não. O aluno é obrigado a comparecer somente nos dias previstos para as avaliações NTI,

NPC e NEF.

3.Qual  o objetivo do encontro de esclarecimento de dúvidas no sábado,  imediatamente
anterior as avaliações?

Caso  o  aluno,  por  qualquer  motivo,  ainda  tenha  dúvida  relacionadas  ao  conteúdo
programático da disciplina, ele poderá comparecer ao encontro de esclarecimento de dúvidas no
sábado, imediatamente anterior as avaliações, para obter as informações perdidas. Lembrando
que esse encontro não é obrigatório.

4.Faltando a uma prova poderei fazê-la no encontro de esclarecimento de dúvidas?
Não. Esse encontro é exclusivamente para que o aluno tire suas dúvidas sobre o conteúdo

da disciplina, portanto não são aplicadas provas.

5. Como saberei  em que horário e sala ocorrerão os encontros para esclarecimento de
dúvidas no sábado anterior a semana de avaliação?
Divulgaremos essa informação através do site www.simonsen.br, nossos murais e através de e-
mail.

MATERIAL DIDÁTICO

1.Como terei acesso ao material didático da disciplina na modalidade semipresencial?
Todas as apostilas estão disponíveis na reprografia, no site para impressão e na biblioteca

para consulta. Lembrando que, não será permitido o empréstimo do material durante a prova, nem
o uso de aparelhos eletro/eletrônicos.

2.Como irei tirar as dúvidas que possam ser relacionadas ao material didático?
O professor/tutor estará disponível no Fórum toda Segunda-feira, Quarta-feira e Sexta-feira

para tirar dúvidas, temos também Encontros para Esclarecimentos de Dúvidas disponibilizado aos
discentes em um sábado, imediatamente anterior as avaliações

FREQUÊNCIA

1. Faltei a vídeo aula. Já estou com falta?
Não, contudo é imprescindível que o aluno assista a vídeo aula através da página das disciplinas
na  modalidade  semipresencial  www.simonsen.br/semipresencial,  para  tomar  conhecimento  de
informações de extrema importante sobre essa modalidade de ensino.

2. Anteriormente os encontros aos sábados eram para abonar falta. Isso ainda permanece?
Não. Esse encontro é exclusivamente o aluno que não tenha conseguido esclarecer todas as suas
dúvidas sobre o conteúdo da disciplina através do Fórum. Esse encontro para tirar dúvidas não
é obrigatório.

3. Faltando ao vídeo poderei assisti-lo no encontro de esclarecimento de dúvidas?
Não. Esse encontro é exclusivamente para que o aluno tire suas dúvidas sobre o conteúdo da
disciplina.  O  aluno  poderá  assistir  a  vídeo  aula  a  qualquer  momento  acessando  site
www.simonsen.br/semipresencial.
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